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Nieuwsbrief special: onze huisvesting in de toekomst

Exit De Kooy of…. ???
Al ruim 45 jaar is de TTV Papendrecht gevestigd in de gymzaal De Kooy aan de Pieter
Zeemanlaan. Tot afgelopen zomer werd de gymzaal overdag veel gebruikt voor gymlessen
voor basisscholen. Nu wordt de zaal overdag vrijwel niet meer gebruikt en zijn inmiddels de
meeste gymtoestellen uit de zaal verwijderd. Dat is voor ons als tafeltennisvereniging
prettig, want nu kunnen we onze materialen makkelijker kwijt en kan de toestellenruimte
benut worden voor o.a. stoelen en statafels.
De keerzijde van de medaille is het feit dat de verhuurder, de gemeente Papendrecht, sinds
het niet meer verhuren van de gymzaal De Kooy aan de basisscholen, veel minder
inkomsten heeft terwijl de onderhoudskosten niet afnemen. Tevens moet binnenkort de
verwarmingsinstallatie vervangen moeten worden, wat een behoorlijke investering
betekent. Op termijn wil de gemeente stoppen met de exploitatie van het gebouw, dit is
ons kort geleden kenbaar gemaakt.
Het komt er op neer dat wij ons moeten beraden over onze huisvesting. De vraag is of we
zelfstandig iets kunnen bereiken of kan iets samen met andere verenigingen gerealiseerd
worden? Kan dat De Kooy blijven, zijn er alternatieven?
Om goed te kunnen inspelen op de komende ontwikkelingen stelt het bestuur van de TTV
Papendrecht voor om een commissie op te richten die alle mogelijke opties gaat bedenken
en die opties ook uitwerkt. Daarbij wordt gedacht aan leden (ouders ?) die verstand van
zaken hebben: technisch en/of administratief onderlegd zijn, zich niet onmiddellijk laten
leiden door emoties, goed kunnen luisteren en open staan voor ideeën van anderen, met
kennis van bouw- of alle andere relevante vergunningen, of met rechts- en wetskennis, van
bankzaken, etc. etc. Er zullen weinig leden zijn die al deze kwaliteiten tegelijk beheersen,
maar samen met andere specialisten zou er toch een “bouwcommissie” moeten kunnen
worden opgericht.
Hoe zo’n commissie aan het werk kan gaan en tot hoever de bevoegdheden zullen reiken zal
in een gesprek met het Bestuur besloten worden, maar de intentie is dat e.e.a. verreikend
zou kunnen zijn.
Dus: ben je een klusser, architect, bouwvakker , notaris, projectplanner, boekhouder,
accountant, ambtenaar, technisch tekenaar, dakdekker, stukadoor, elektricien, timmerman,
zit je in verzekeringen, heb je organisatietalent, etc. etc. meld je dan aan bij een van de
bestuursleden. Of ken je iemand die…. vertel het ons !
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